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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi  

      Lokasi penelitian berada pada PT. Mavens Mitra Perkasa Perum Permata 

Jingga AA-27 Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis penelitian 

       Jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2000: 7) termasuk penelitian 

survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut dan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok. 

C. Defenisi Operasional Variabel 

      Menurut Widayat dan Amirullah (2002:23) variabel merupakan atribut, 

ciri, sifat, kemampuan, dan ukuran lainnya yang berbeda-beda (bervariasi) 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dikaji dan dipelajari. Definisi variabel 

operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan 

yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang menunjukkan indikator 

yang dimaksud (Sigit dalam Widayat dan Amirullah, 2002:27-28). 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel-variabel 
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yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Agar penelitian ini menjadi 

terarah, maka berikut ini definisi operasional masing-masing variabel yaitu: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah proses komunikasi. 

Komunikasi adalah informasi dari seseorang kepada orang lain agar terjadi 

hubungan diantara mereka dan sehingga nantinya diperoleh pemahaman 

tentang apa yang dimaksud antara satu sama lainnya.  

Adapun indikator dari komunikasi yaitu, meliputi: 

a. Komunikator 

Komunikator adalah orang atau organisasi yang akan menyampaikan 

pesan kepada pihak lain. devinisi operasional komunikator meliputi : 

1) Keahlian menggunakan bahasa, sikap, dan tutur kata dalam 

menyampaikan pesan 

2) Keterampilan mengolah pesan agar pesan  mudah di respon 

oleh penerima pesan. 

b. Pesan 

Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan. Devinisi operasional pesan meliputi : 

1) Kejelasan isi pesan yang didukung data dan informasi (maksud 

dan tujuan pesan) 

2) Kesesuaian penggunaan bahasa dalam penyampaian isi pesan 
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c. Media 

Saluran (alat) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai 

sarana berkomunikasi. Definisi operasional media meliputi : 

1) Efektifitas dan efesiansi dalam menggunakan media elektronik 

sebagai sarana komunikasi 

2) Efektifitas dan efesiansi dalam menggunakan media cetak 

sebagai sarana komunikasi 

d. Umpan balik 

Umpan balik atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dilakukan oleh penerima sebelum dan setelah 

menerima pesan. Definisi operasional umpan balik adalah : 

1) Ketanggapan dan responsitas yang tinggi dari komunikan 

terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator  

2) Umpan balik yang bersifat langsung dan tidak langsung. 

2. Variabel terikat 

      Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan adalah: suatu prestasi/hasil kerja yang dicapai seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. Variabel dan indikator- indikator yang 

menjadi bagian dari konsep ini adalah unsur-unsur penilaian kinerja 

karyawan yang meliputi: 

a. Definisi operasional Kuantitas kerja adalah perbandingan antara hasil 

kerja dengan target hasil kerja, Volume kerja yang dihasilkan di bawah 

kondisi normal. 
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b. Definisi operasional Kualitas kerja diukur dengan ketelitian dan 

keterampilan kerja. 

c. Definisi operasonal Ketepatan waktu dapat diukur dengan seberapa 

jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan sesuai jadwal yang 

ditetapkan. 

d. Definisi perasional Kerja sama yaitu kemampuan karyawan untuk 

bekerja besama sama dengan orang lain dalam menyeleseikan suatu 

tugas yang telah ditentukan 

D. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas (Darmawan, 2013). Populan dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan PT. Mavens Mitra Perkasa Malang yang 

karyawannya berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan  

Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68) yaitu sebanyak 40 orang. 

E. Jenis dan sumber data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 

penjelasan berikut : 

a. Data primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yaitu PT. Mavens Mitra Perkasa Malang. Data primer dalam 
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penelitian ini adalah penyebaran kuisioner kepada responden, dalam hal 

ini adalah pada karyawan PT. Mavens Mitra Perkasa Malang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

obyek penelitiannya atau cara perolehannya dibantu oleh pihak lain. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum PT. Mavens Mitra 

Perkasa Malang, jumlah karyawan PT. Mavens Mitra Perkasa Malang 

serta data kinerja karyawan. 

F. Teknik pengumpulan data 

     Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam upaya untuk 

memperoleh data yang valid dan reliabel dalam penelitian ini antara lain : 

1. Angket atau Kuesioner 

 merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden.  

2. Teknik wawancara 

      Adalah perolehan data atau informasi yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada karyawan dengan tujuan 

dapat diperoleh data yang dibutuhkan.  

3. Dokumentasi 

Langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data- data sekunder 

dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap 

berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi, jumlah para karyawan  dan lain-lain. 
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G. Pengukuran variabel 

      Setelah diterapkan item-item dari variabel yang ada, maka langkah 

selanjutnya adalah mengadakan pengukuran atas variabel-variabel tersebut. 

Adapun pengukuran yang digunakan untuk mengukur jawaban responden 

adalah dengan menggunakan skala Likert. 

Sugiyono (2008:132) menyatakan bahwa: Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel 

digunakan sistem skor/nilai dengan dasar Likerts, untuk mengukur variabel 

komunikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Jawaban A (Sangat Setuju) diberi skor 4 

2. Jawaban B (Setuju) diberi skor 3 

3. Jawaban C (Tidak Setuju) diberi skor 2 

4. Jawaban D (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

     Jawaban sangat setuju (A) dengan nilai 4 menunjukkan bahwa menurut 

karyawan komunikasi yang terjadi di perusahaan adalah adalah sangat baik. 

Jika jawaban setuju (B) dengan nilai 3 menunjukkan bahwa menurut 

karyawan komunikasi yang terjadi di perusahaan adalah baik.  Jawaban tidak 
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setuju (C) dengan nilai 2 menunjukkan bahwa menurut karyawan komunikasi 

yang terjadi di perusahaan tidak baik.  Demikian pula sebaliknya apabila 

jawaban D dengan nilai 1 menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi di 

perusahaan sangat tidak baik. Adapun untuk pengukuran kinerja karyawan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Jawaban A (Sangat Setuju) diberi skor 4 

2. Jawaban B (Setuju) diberi skor 3 

3. Jawaban C (Tidak Setuju) diberi skor 2 

4. Jawaban D (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

      Jawaban sangat setuju (A) dengan nilai 4 menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan sangat tinggi dalam bekerja di perusahaan. Jawaban setuju (B) 

dengan nilai 3 menunjukkan bahwa kinerja karyawan tinggi. Sedangkan 

jawaban tidak setuju (C) dengan nilai 2 menunjukkan bahwa kinerja karyawan 

masuk dalam kategori rendah. Demikian pula sebaliknya apabila jawaban D 

dengan nilai 1 dengan kategori sangat tidak setuju menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan masuk dalam kategori sangat rendah. 

H. Pengujian instrumen pengumpulan data 

     Untuk dapat mengukur besarnya nilai dari suatu variabel yang ingin diteliti, 

diperlukan alat ukur berupa skala atau tes yang valid dan reliabel agar 

kesimpulan penelitian nantinya tidak keliru dan tidak memberikan gambaran 

yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian dikatakan 

valid jika terdapat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan data yang 
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sesungguhnya. Hasil penelitian dikatakan reliabel jika hasil penelitian tersebut 

mendapatkan hasil yang sama jika dilakukan penelitian berulang.  

1) Uji Validitas 

      Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid 

tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk 

mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat (Suliyanto, 

2005:40). Penelitian dikatakan valid atau sah jika mampu mengukur apa 

yang diinginkan oleh peneliti serta dapat mengungkapkan data dari peubah 

yang diteliti secara tepat. Menurut Widayat dan Amirullah (2002:48) 

bahwa: Validitas atau kesahihan suatu pengukuran mengacu pada proses 

dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistematis dan 

kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.  

      Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas adalah dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor item dengan total skor item dari setiap 

peubah yang diuji validitasnya. Kriteria pengujian yang digunakan dengan 

dasar pengambilan keputusan: 

 Jika nilai korelasi (r) positif, serta lebih besar dari nilai r tabel, 

maka dapat dikatakan bahwa item dalam peubah tersebut valid. 
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 Jika nilai korelasi (r) negatif, serta lebih kecil dari nilai r tabel, 

maka dapat dikatakan bahwa item dalam peubah tersebut tidak 

valid. 

2) Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan 

berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut 

dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Untuk memudahkan 

pemahaman, kita analogikan sebagai berikut: perkataan orang akan 

dipercaya (reliable) apabila apa yang dikatakan tidak berubah-ubah, 

namun sebaliknya, kita akan percaya akan kebenaran yang dikatakan 

jika pernyataannya akan relatif tetap.  

Reliabilitas merupakan kemantapan suatu alat ukur apabila alat ukur 

tersebut dapat memberikan hasil yang sama dalam pengukuran yang 

berulang kali dan dengan syarat bahwa kondisi pengukuran tidak 

berubah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Widayat dan Amirullah 

(2002:46-47) bahwa: “Alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila 

instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Ini berarti reliabilitas 

berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan, peramalan dari 

hasil riset”. Menurut Jogiyanto (2004:120) bahwa: “Reliabilitas 

berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukur 

dikatakan reliebel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Supaya 
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dapat dipercaya, maka hasil pengukuran harus akurat dan konsisten. 

Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang 

sama diperoleh hasil yang tidak berbeda”. 

     Sehubungan dengan realibilitas maka Widayat (2004:87) menyatakan 

bahwa: ”Suatu pendekatan yang cukup populer untuk mengatasi persoalan ini 

adalah dengan menggunakan koefieien Alpha. Nilai alpha akan berkisar antara   

0 sampai dengan satu. Suatu pengukuran dikatakan reliabel bilamana paling 

tidak nilai alphanya 0,6”. 

I. Analisis data dan uji hipotesis 

a. Rentang Skala 

       Rentang skala adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui rentang 

skala antara masing-masing kriteria penilaian yaitu untuk mengetahui 

komunikasi yang diterapkan dan untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja 

karyawan. Dimana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

    
      

 
 

  Dimana; 

Rs = Rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif tiap item pertanyaan 

Berdasarkan rumus di atas maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
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 = 30 

                                     = 30 

Sedangkan untuk penilaiannya : 

Rentang Skala 

Rentang Skala Komunikasi  Kinerja karyawan 

40 – 69 

70 – 99 

100 – 129 

130 – 159 

Sangat Tidak Baik 

Tidak Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

b. Analisis Regresi Sederhana 

       Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Mavens Mitra Perkasa 

Malang. Analisis regresi sederhana digunakan karena variabel bebas yang 

diteliti hanya terdiri dari satu variabel yaitu komunikasi.  Pada umumnya 

regresi linear sederhana terdiri dari dua variabel yang mana satu variabel 

berupa variabel terikat diberi simbol Y dan satunya lagi berupa variabel bebas 

diberi simbol X. Regresi sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara 

dua variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai 

variabel bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi nilai 
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variabel Y disebut dengan persamaan regresi. Bentuk umum dari persamaan 

regresi dinyatakan dengan persamaan matematik dengan rumus sebagai 

berikut:  (Umar, 2008:114) 

Y = a +    + e 

Dimana: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = nilai intercept (konstan) 

b = koefisien arah regresi 

c. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara 

bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini dapat 

diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

    
    

              
 

Dimana: 

R = Koefisien Korelasi 

k = Jumlah Variabel 

n  = Jumlah Sampel 

Fh = F hitung 

Uji F dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Ho : b1, b2 = 0 (Tidak ada pengaruh signifikan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan) 

b. Ha : b1, b2 ≠ 0 (Ada pengaruh signifikan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan) 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

a. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Uji t 

Pengujian dengan uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh masing-

masing variabel komunikasi secara parsial mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

Langkah-langkah pengujiannya dengan rumus berikut: 

   
 

  
 

Dimana:  

b = Koefisien Regresi 

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

Uji t dirumuskan sebagai berikut: 

a. Komunikasi (X1) 

H0 : β1 = 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel bebas X1 (komunikasi) 

terhadap variabel terikat Y (Kinerja Karyawan). 

Hi : β1 ≠ 0 (Ada pengaruh dari variabel bebas X1 (komunikasi) terhadap 

variabel terikat Y (Kinerja Karyawan). 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 
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Jika -t tabel≤ t hitung ≤ +t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Jika t hitung <-t tabel atau t hitung >+t tabel maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan antar variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

 


